
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR PGK/1/2011 

Dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie 
(samorządowy zakład budżetowy Gminy) 

z dnia 17.10.2011r. 

 
Dyrektor PGK w Kołbaskowie ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze  
 
 
1. Nazwa i adres jednostki:  
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie – samorządowy zakład budżetowy, 
z siedzibą w Rosówku 
 
2. Określenie stanowiska:  
 
Zastępca Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych 
  
3. Wymiar czasu pracy: pełny etat.  

 
4. Określenie wymagao związanych ze stanowiskiem:  
 
Opis stanowiska: 
Do głównych zadań Zastępcy Dyrektora ds. technicznych i eksploatacyjnych będzie należało:  

1. Kierowanie, organizowanie i nadzorowanie działalnością dwóch podległych 

Zakładów: wodno-kanalizacyjnego i usług komunalnych; 

2. Wydawanie warunków technicznych przyłączy; 

3. Nadzór nad prowadzeniem prawidłowej eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowych 

oraz zapewnianie ciągłości zaopatrzenia w  wodę; 

4. Nadzór nad eksploatacją ujęć  zgodnie z pozwoleniami wodno-prawnymi  oraz 

zapewnienie prowadzenia procesów uzdatniania i zaopatrzenia w wodę zgodnie z 

normami jakości; 

5. Nadzór nad prowadzeniem prawidłowej eksploatacji sieci i urządzeń kanalizacyjnych 

oraz zapewnianie ciągłości odprowadzania ścieków, w tym również nad sprawnym 

funkcjonowaniem oczyszczalni; 

6. Nadzór nad prowadzeniem działalności inwestycyjno-remontowej obiektów, sieci, 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz środków transportowych w zakresie 

techniczno-remontowym; 

7. Nadzór nad ochroną mienia Przedsiębiorstwa; 

8. Nadzór nad działalnością pogotowia technicznego w zakresie likwidacji awarii i 

skutków awarii; 

9. Opracowywanie projektów wieloletnich planów inwestycyjnych i rocznych planów 

remontów i inwestycji zakładu; 

10. Zastępowanie dyrektora zakładu w zakresie udzielonego pełnomocnictwa; 

11. Reprezentowanie zakładu z upoważnienia dyrektora. 

 



Niezbędne wymagania: 
Do konkursu może przystąpid kandydat, który: 

1) ma obywatelstwo polskie, 

2) ma pełną zdolnośd do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, 

3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciw mieniu, przeciwko działalności 

instytucji paostwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności 

dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, 

4) wykształcenie wyższe techniczne, 

5) posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe (dopuszczalna jest własna 

działalnośd gospodarcza), w tym minimum 3 letnie w zakresie eksploatacji i/lub 

projektowania sieci wodno-kanalizacyjnej, 

 

Wymagania dodatkowe: 
1) uprawnienie budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta oraz 

kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i 

instalacji sanitarnych i/lub uprawnienia w zakresie obiektów i budowli melioracji 

wodnych i ujęć wód, 

2) Doświadczenie w projektowaniu sieci wodno-kanalizacyjnych, 

3) Znajomość ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków,  

4) Znajomość specyfiki sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych w Gminie Kołbaskowo. 

 
5. Wymagane dokumenty: 
1) List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru – podpisany odręcznie, 
2) Życiorys - curriculum vitae – podpisany odręcznie, z oświadczeniem o wyrażeniu zgody 

na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 
r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami), 

3) Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie, 
4) Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów poświadczających doświadczenie 

zawodowe, 
5) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
6) Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i 

umiejętnościach, 
7) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw 

publicznych,  
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z 

dysponowaniem środków publicznych, o których mowa w art. 33 , ust. 1 pkt 4 ustawy z 
17 grudnia 2004r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 

9) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

10) Oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazao do pracy na 
określonym stanowisku, 

 
 



6. Termin i miejsce składania dokumentów: 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składad osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy 
Kołbaskowo lub pocztą na adres urzędu Kołbaskowo 106; 72-001 Kołbaskowo, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.10.2011 r. włącznie (decyduje data wpływu do 
urzędu), w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do 
korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na stanowisko – Z-ca 
Dyrektora PGK w Kołbaskowie  – nr PGK/1/2011”.  
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą 
rozpatrywane.  
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie lub pocztą e-mail 
powiadomieni o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
(http://bip.kolbaskowo.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu. 

Bliższe informacje można uzyskad pod nr telefonu (91) 3119553 

 

 
Dyrektor  PGK w Kołbaskowie  
 Adrian Guranowski  
 

 


